
Nyheter från Manifest/SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter)

Detta sker unDer 
Manifestbaneret unDer 
hösten och vintern
Manifest On Tour 
Musikbranschen ger sig ut på turné och lokala band får chansen att tävla om finalplats på Manifestgalan! 
På Manifest on Tour ger vi som vanligt handfasta råd om allt ifrån musikproduktion och karriärstrategier till 
marknadsföring, intäktsflöden och upphovsrättsfrågor. Det hela kommer att ske som en öppen masterclass dit 
alla är välkomna.

»Det är öppet för alla men vi kommer att välja ut 9 artister per ort som blir ”masterclass-ämnen” för kvällen. 
Dessa skall vi lyssna på inspelningar av och prata lite närmare om. Dessa kommer också ges möjlighet att spela 
på ”Manifest On Tour – Showcase”, som i sin tur kan leda till spelning på Nalen och Manifestgalan 2013. 
Säger Magnus Pejlert på Sensus – en av initiativtagarna till Manifest on Tour. «

Manifest on Tour 2012 schema
2012.10.30 Helsingborg   2012.11.08 Stockholm 
2012.10.31 Oskarshamn  2012.11.20 Umeå 
2012.11.06 Norrköping  2012.11.21 Sundsvall 
2012.11.07 Eskilstuna

Sprid gärna länken där hugade artister och band kan anmäla intresse för att bli ett av kvällens ”masterclass-
ämnen”: http://www.musikwebben.se/Var-verksamhet/Manifest-On-Tour/

Som initiativtagare till Manifest on Tour står Sensus studieförbund och SOM (Svenska Oberoende Musikprodu-
center). Manifest on Tour genomförs i samarbete med SAMI (Svenska Musikers och Artisters Intresseorganisa-
tion), Musikerförbundet och Studiefrämjandet. 

Manifest on Tour stöds av Musiksverige, den svenska musikbranschens paraplyorganisation.
Nyhet 2013, Manifestgalans Videopris i samarbete med Göteborgs Internationella Filmfestival!
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»Manifestgalans Videopris delas ut på Pustervik i Göteborg den 2 februari som en del av filmfestivalen. 
Under kvällen visas nominerade videos och priset delas ut. Vi har även DJs och 2-3 liveband som spelar 
under kvällen. Det blir en fest och klubbkväll under Manifest paraply! Säger Anders Engström, ordförande i SOM, 
Svenska Oberoende Musikproducenter.«

Vi uppmanar oberoende musikbolag att anmäla musikvideos till priset. 
 Anmälningslänken finns här: http://goo.gl/j0dc9

Manifestgalan 8 februari 2013
Manifestgalan på Nalen i Stockholm. Den stora finalen och prisutdelning. Manifestgalan har skapats för att upp-
märksamma och premiera artister kontrakterade på oberoende skivbolag. Vi vill visa på all fantastisk musik som 
görs på oberoende bolag och få publiken att göra nya musikaliska upptäckter.
Läs mer på: http://manifestgalan.se/

Mer information om Manifestgalan om kategorier, nominerade och medverkande artister följer!

Anmäla till manifestpriset?
Går fint att göra här: http://goo.gl/5Jl5S
Vi välkomnar produktioner utgivna från den 1 december 2011 (och fram till den 31 december 2012). Musiken skall 
vara utgiven av ett oberoende bolag. Artisten ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige men behöver inte vara 
svensk medborgare.

För mer information om Manifest on Tour kontakta:
Magnus Pejlert, Sensus studieförbund, magnus.pejlert@sensus.se eller Anders Engström, SOM, anders@som.se
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